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 Skötselråd

TRÄ OCH FANÉR
Generellt
Trä är ett levande material och ändrar utseende med 
tiden. Något som påverkar hur snabbt träet mognar 
och blir mörkare är användning av materialet samt 
ljuspåverkan.

För att undvika att det uppstår ljusa märken och om-
råden lämna aldrig kvar något på träet under längre 
perioder.  Undvik även att använda vassa föremål på 
ytan av detta material eftersom att det är repkänsligt.

Vätskor på trä måste direkt torkas bort för att undvika 
eventuella märken och fläckar. Varma föremål bör 
inte placeras direkt på detta material, utan använd 
alltid ett underlägg.

Kraftiga temperaturväxlingar och fuktighet i luften 
kan få träet att spricka. 

Skötsel
Rengör materialet med en fuktig trasa och en liten 
mängd tvållösning. Torka därefter träytan med torr 
trasa efter genomförd rengöring.

Fläckar
Inget medel starkare än tvål får användas vid borttag-
ning av fläckar. Detta eftersom att starka rengörings-
medel och andra vätskor som innehåller alkohol kan 
ha en negativ påverka på träytan.  Undvik också att 
rengöra med städsvamp eftersom detta kan repa  
lack eller matta ner en oljad yta.

LAMINAT
Generellt
Ett mycket tåligt material, dock känsligt för vattenin-
träng vid kanterna. Använd därför underlägg för 
krukor, glas, koppar mm. där spill kan vara möjligt. 

När fläckar och vätskespill uppstår så torka av fortast 
möjligt. Torka även torrt efter rengöring. Var försiktig 
med vassa, hårda och varma föremål, eftersom det 
kan skada ytan.

Skötsel
Rengör materialet med en fuktig trasa och en liten 
mängd tvållösning. Torka därefter laminatytan med 
en torr trasa efter genomförd rengöring.

Fläckar
Torkas bort med milt rengöringsmedel och trasa. Vid 
svåra fläckar kan aceton användas. Detta ska använ-
das med försiktighet och kanterna ska undvikas vid 
användning av aceton.

Skurpulver, svinto och andra rengörande hjälpmedel 
med slipeffekt ska inte användas.

Torka alltid ytan torr efter eventuell rengöring.

LACKAD MDF
Generellt
Använd underlägg för glas och koppar mm. där spill 
kan vara möjligt. 

När fläckar och vätskespill uppstår så torka av fortast 
möjligt. Torka även torrt efter rengöring. Var försiktig 
med vassa, hårda och varma föremål, eftersom det 
kan skada ytan.

Undvik också klistrande föremål som klistermärken, tejp 
och liknande. Det kan ta bort lacken när de tas bort.

Skötsel
Rengör med en fuktig trasa och en liten mängd 
tvållösning. Torka därefter ytan med torr trasa efter 
genomförd rengöring.

Fläckar
Torkas bort med milt rengöringsmedel och trasa. 
Skurpulver, svinto och andra rengörande hjälpmedel 
med slipeffekt ska inte användas.

Torka alltid ytan torr efter eventuell rengöring.

LINOLEUM
Generellt
Använd underlägg för glas och koppar mm. där spill 
kan vara möjligt. 

När fläckar och vätskespill uppstår så torka fortast 
möjligt. Torka även torrt efter rengöring. Var försiktig 
med vassa, hårda och varma föremål, eftersom det 
kan skada ytan.

Skötsel
Rengör ytan med en tvållösning utblandad i vatten, 
handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel 
vid mindre nedsmutsning. Om det uppstår svårare 
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fläckar kan en vit nylonduk användas, gnugga lätt.

Torka ytan torr med torr mjuk trasa efter rengöring.

Fläckar
Vid fläckar av kulspetspennor eller liknande tas dessa 
bort med tvättnafta. Därefter ska ytan fukttvättas 
med mild rengöring blandat med vatten.

Torka ytan torr efter rengöring.

ROSTFRITT
Generellt
Trots namnet ”Rostfritt” kan detta material korrodera. 
Därför är det inte alltid lämpligt med miljöer som har 
luftföroreningar, syror eller salt.

I områden nära havet eller områden vid industri kan 
andra material vara att föredra.

Skötsel
Om materialet finns i utsatta miljöer ska det rengöras 
minst var tredje månad. 

För glansiga ytor används fönsterputsmedel, förutsatt 
att det inte innehåller klorider.

För borstade ytor bör tvål och vatten användas. Efter 
rengöring med tvålvatten ska det efterpoleras med 
torr bomullstrasa.

Fläckar
Ett medel som används vid missfärgningar, oavsett 
glansig eller matt yta, är krämigt 

putsmedel som inte innehåller slipmedel. Stålull, t.ex. 
svinto, får aldrig användas.

För svårare eftersatta ytor bör ett metallputsmedel 
användas, t.ex. autosol.

Vid rengöring med kemikalier så måste man alltid 
efterskölja med vatten. Därefter torka med torr bom-
ullstrasa.

LACKAD METALL
Generellt
Ett tåligt material, men kan dock vara känsligt för 
oxidation vid repor och andra skav. Repor genom 
lacken bör bättringsmålas för att undvika rost. 

Var extra försiktig med vassa, hårda och varma  
föremål, eftersom det kan skada ytan.

Skötsel
Rengör med en fuktig trasa och en liten mängd 
tvållösning. Torka därefter ytan med torr trasa efter 
genomförd rengöring.

Fläckar
Torkas bort med milt rengöringsmedel och trasa.  
Vid svåra fläckar kan man använda rödsprit med 
försiktighet. Skurpulver, svinto och andra rengörande 
hjälpmedel med slipeffekt ska inte användas.

Torka alltid ytan torr efter eventuell rengöring.

WHITEBOARD
Generellt
En mycket vanlig anledning till att whiteboardtavlan 
blir smutsig är att tavelsudden behöver bytas ut.  
En annan förklaring kan vara att man använt en  
mindre bra penna som lämnar fett och smuts.  
Händerna är också något som kan lämna fett och 
smuts på tavlan, även en hinna.

Använd rätt rengöringsprodukter, se skötsel, så att 
tavlans emalj inte skadas.

För detta kan i sin tur försvåra rengöring av whitebo-
ardtavlan.

När du skriver på tavlan, vänta alltid en stund innan 
du torkar bort med tavelsudd. Detta för att färgen 
kan kletas ut och det kan bli svårt att få bort den helt. 

Vid användning av en ny whiteboardtavla syns 
det skrivna lätt som en skugga efter torkning med 
tavelsudd. Detta är för att det kan finnas rester av 
skyddsplast som finns på en nytillverkad whiteboard. 
Dock försvinner detta efter en tids användning.

Skötsel
Rengör med en fuktig trasa och en liten mängd 
tvållösning. Torka därefter ytan med torr trasa efter 
genomförd rengöring.

Använd inte tavlan förrän den är helt torr. Diskmedel, 
såpa eller liknande rengöringsmedel får aldrig använ-
das eftersom att det förstör ytan.

Fläckar
Om tavlan är mycket smutsig bör man använda  
specialanpassat rengöringsmedel för whiteboards. 
Efter användning av rengöringsmedel ska det  
eftertorkas med vatten, låt det torka ordentligt  
innan användning igen.

Om man har råkat skriva med en permanent penna 
kan man prova att skriva över med en whiteboard 
penna. Vänta sedan en stund och testa därefter att 
sudda ut med tavelsudd.

Ifall detta inte skulle fungera använd aceton eller 
T-sprit med stor försiktighet. 
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PLAST
Generellt
Detta material är ett samlingsnamn för flera polymerer 
med varierande egenskaper och används därför 
inom olika områden. Just därför är det viktigt att välja 
rätt produkt med hänsyn till plastens egenskaper 
vilket gäller ljus, temperatur och kemisk resistans.

Skötsel
Rengör med en fuktig trasa och en liten mängd 
tvållösning. Torka därefter ytan med torr trasa efter 
genomförd rengöring.

Fläckar
Torkas bort med milt rengöringsmedel och trasa. 
Skurpulver, svinto och andra rengörande hjälpmedel 
med slipeffekt ska inte användas.

Torka alltid ytan torr efter eventuell rengöring. Ytor 
som blivit blekta eller missfärgade går inte att reparera.

TEXTILIER
Generellt
Värme och solljus kan leda till att färgerna bleks och 
även göra tygets fibrer svagare. Därför ska möbeln inte 
placeras nära värmeelement eller vid direkt solljus. 

Uppkommer noppor, kan dessa med försiktighet tas 
bort med en noppmaskin.

Skötsel
Dammsug och vädra regelbundet. Använd mjuk  
borste och dammsug alltid innan rengöring av textil.

Impregnera gärna textilen för extra skydd mot smuts 
och väta.

Fläckar
Fläckar ska behandlas så snart som möjligt. Försök 
suga upp fläcken istället för att försöka gnida bort den.

Olika metoder beroende på vad fläcken innehåller:

Fettfläckar: Använd rekommenderade borttagnings-
medel. Testa på mindre synligt område.

Fettfria fläckar: Testa först med varmt vatten (fuktig 
trasa eller svamp). Börja utifrån och bearbeta in mot 
mitten av fläcken.

OBS! Att överdrag är tvättbara innebär inte att du 
alltid själv kan tvätta dem. Om ingen tvättlapp finns 
så ska det kemtvättas.

UTEMÖBLER
Generellt
Levande material där kåda, små sprickor och färg-
skiftningar är naturliga fenomen. Behandla möbeln 
enligt skötselråd för att behålla den fin. Annars kan 
en trämöbel förstöras fort.

Skydda möbler mot sol, fukt, bleking, rost och mögel 
eftersom att detta sliter hårt. När möbeln inte används 
ställ gärna undan den under tak eller täck med något 
slag av skydd.

Skötsel
Gör rent med milt rengöringsmedel (såpa eller  
diskmedel) och använd en trasa eller svamp. 

Skölj sedan av med vatten. Högtryckstvätt ska  
aldrig användas.

För möbler tillverkade av aluminium, rotting och 
plast, räcker det med regelbunden rengöring. 

Furumöbler ska däremot behandlas från att den är 
nyinköpt och sedan minst två gånger till under det 
första året. Efter detta ska det göras en gång per år 
eller vid behov. Efter rengöring, låt torka minst 24 
timmar och därefter ska möbeln behandlas med 
avsett skydd.

Betsade möbler kan bättringsbetsas vid behov. 

Låt inte glas vara stående på bordet om det är direkt 
solljus. De fokuserade solstrålarna kan då ge bränn-
märken i bordets yta.

När möblerna inte används, luta dessa så att eventuellt 
regnvatten kan rinna av. Under vintersäsongen är det 
extra viktigt att du rengör och därefter låter möbeln 
torka ordentligt. 

Vid förvaring av möblerna i välventilerat rum under 
vintersäsong, se till att de är torra innan de ställs in.

Fläckar
Mörka fläckar på trämöbler beror oftast på föroreningar 
som finns i luften. Rengör samt behandla ofta så att 
dessa föroreningar inte hinner tränga in i träet.

Kåda finns naturligt i furu och kan tränga ur träet 
vid högre temperatur. Mjuk kåda kan tas bort med 
terpentin och stelnad kåda kan skrapas bort.

Om träet skulle brännskadas så får den utsatta delen 
bytas ut.
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 Vedligeholdelsesråd

TRÆ OG FINÈR
Generelt
Træ er et levende materiale som derfor ændrer udse-
ende over tid. Noget som overvejende påvirker hvor 
hurtigt træet mørknes er brugen samt lyspåvirkning-
en af materialet. 

For at undgå at der opstår lyse mærker eller områder, 
bør du aldrig efterlade noget på træ- eller finér over-
fladen i længere perioder. Undgå også at anvende 
skarpe genstande på overfladen af materialet, da det-
te er følsomt overfor ridser. 

Væsker på træ skal tørres af omgående for at undgå 
at der opstår eventuelle pletter eller mærker. Varme 
genstande må ikke placeres direkte på materialet 
uden anvendelse af en varmebrik eller bordskåner.

Kraftige temperaturændringer eller en øget luftfug-
tighed kan gøre at træet revner. 

Pleje
Rengør altid materialet med en fugtig klud og en 
smule sæbevand. Efter endt rengøring tørres træ- el-
ler finér overfladen altid efter med en tør klud. 

Pletter
Intet middel stærkere end sæbe må anvendes til 
fjernelse af pletter idet stærkere rengøringsmidler og 
andre evt. alkoholholdige væsker kan påvirke træo-
verfladen negativt. Undgå ligeledes også at rengøre 
med rengøringssvamp da denne kan lave ridser i 
lakken eller matte en olieret overflade. 

LAMINAT
Generelt
Et meget slidstærkt materiale, som dog er alligevel er 
følsomt overfor vandgennemtrængning ved kanter-
ne. Brug derfor underskåle til potter og krukker og 
brikker til glas og kopper, hvor der er sandsynlighed 
for at man kan komme til at spilde. 

Ved evt. stænk eller spild af væske, er det vigtigt at 
tørre op så hurtigt som muligt. Tør også altid efter, 
så du er sikker på at al fugt er væk. Pas også altid 

på med skarpe, hårde eller varme ting, da disse kan 
beskadige overfladen. 

Pleje
Rengør altid materialet med en fugtig klud og en 
smule sæbevand. Efter endt rengøring tørres lamina-
toverfladen altid efter med en tør klud. 

Pletter
Aftørres med et mildt rengøringsmiddel på en klud. 
Ved mere genstridige pletter kan acetone anvendes. 
Acetone skal dog altid bruges med stor forsigtighed 
og kanterne bør her altid undgås.  

Skurepulver, ståluld, skuresvampe eller andre  
produkter med indbygget slibeeffekt må aldrig  
anvendes på laminat. 

Tør altid efter med en tør klud efter en eventuel 
rengøring. 

LAKERET MDF
Generelt
Anvend brikker eller bordskånere til glas og krus etc. 
der hvor der er en risiko for at kommet til at spilde. 

Ved pletter og spild af væsker er det vigtigt at 
rengøre og tørre op hurtigst muligt. Efter endt 
rengøring tørres overfladen altid efter med en tør 
klud. Udvis forsigtighed med skarpe, hårde og varme 
ting, da disse ting alle kan skade overfladen..

Undgå ligeledes også klæbrige emner så som klis-
termærker, tape og lignende. Disse ting kan nemlig 
alle fjerne lakken, når man tager dem af. 

Pleje
Rengør med en fugtig klud og lidt sæbevand. Tør ef-
ter endt rengøring overfladen efter med en tør klud.

Pletter
Aftørres med et mildt rengøringsmiddel på en klud.  

Skurepulver, ståluld, skuresvampe eller andre produk-
ter med indbygget slibeeffekt må aldrig anvendes

Tør altid efter med en tør klud efter en eventuel 
rengøring. 

Vedligeholdelsesråd og generelle tips til vedligeholdelse af borde, reoler 
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LINOLEUM
Generelt
Anvend brikker og bordskånere til glas og krus etc. 
der hvor spild kan opstå. 

Ved pletter og spild af væsker er det vigtigt at 
rengøre og tørre op hurtigst muligt. Efter endt 
rengøring tørres overfladen altid efter med en tør 
klud. Udvis forsigtighed med skarpe, hårde og varme 
ting, da disse alle kan skade overfladen.

Pleje
Rengør overfladen med en sæbeopløsning tilsat 
vand, lidt sulfo eller et pH-neutralt rengøringsmiddel, 
når der er tale om mindre tilsmudsning. Opstår der 
vanskelige pletter, kan man med fordel gnide let med 
en hvid nylonklud.

Aftør overfladen med en tør blød klud efter endt 
rengøring.

Pletter
I tilfælde af pletter fra kuglepenne eller lign.fjernes 
disse med en fugtig vaskeklud og dernæst afvaskes 
overfladen med et mildt og skånsomt rengørings-
middel blandet op med vand. 

Aftør overfladen efter endt rengøring. 

RUSTFRIT
Generelt
På trods af benævnelsen ”Rustfrit” kan dette materiale 
korrodere. Det er derfor ikke altid velegnet i miljøer 
med luftforurening, syrer eller salte. I områder tæt på 
havet eller i visse industriområder vil andre materialer 
derfor være at foretrække. 

Pleje
Står produktet i udsatte omgivelser, er det nødven-
digt med en rengøring mindst hver tredje måned. 

Til blanke overflader anvendes vinduesrens, såfremt 
at denne ikke indeholder klorider. 

Til børstede overflader bør der anvendes vand og 
sæbe. Efter rengøring med sæbevand skal der efter-
poleres med en tør bomuldsklud.

Pletter
Et middel som anvendes ved misfarvninger, hvad 
enten der er tale om en glat eller mat finish, er en 
polércreme uden indhold af slibemidler af nogen art. 
Ståluldssvampe må aldrig anvendes. 

Til noget mere angrebne overflader bør der altid 
anvendes et specialmiddel til rustfrit stål som f.eks. 
Autosol.

Efterskyl altid med vand når du foretager rengøring 
med kemikalier. Tør efterfølgende af med en tør 
bomuldsklud. 

LAKERET METAL
Generelt
Et slidstærkt materiale som dog kan være følsomt for 
oxidation, hvis der i lakken opstår ridser eller buler. 
Ridser i lakken bør straks reparationsmales for at 
undgå rust. 

Udvis ekstra stor forsigtighed med skarpe, hårde eller 
varme genstande, da disse alle kan skade overfladen. 

Pleje
Rengør med en fugtig klud og en lille mængde sæbe 
opløst i vand. Efter endt rengøring aftørres overfla-
den med en tør klud. 

Pletter
Tørres væk med et mildt rengøringsmiddel og en 
klud. I tilfælde af mere alvorlige pletter, kan du med 
forsigtighed bruge husholdningssprit. Skurpulver, 
ståluld eller andre hjælpemidler med indbygget slibe 
effekt bør under ingen omstændigheder anvendes til 
fjernelse af pletter på lakeret metal..  

Husk altid at afslutte en eventuel rengøring med en 
grundig aftørring af overfladen. 

WHITEBOARD
Generelt
En helt almindelig årsag til at whiteboardtavlen bliver 
beskidt er at det er på tide at udskifte tavlesvampen. 
En anden grund kan være at man har anvendt en 
mindre god pen, som efterlader fedt og snavs. Hæn-
derne kan også efterlade snavs og fedt på tavlen, Det 
lægger sig med tiden som en hinde på overfladen.  

Brug de rigtige rengøringsprodukter, se under pleje, 
således at tavlens emalje ikke tager skade.

Ved brug af noget forkert kan det nemt blive endnu 
vanskeligere at rengøre tavlen og i yderste konse-
kvens kan man komme til at gøre uoprettelig skade. 

Når du har skrevet på tavlen, vent da altid et øjeblik 
før du aftørrer tavlen med tavlesvampen.  Dette kan 
nemlig betyde at farven tværes ud og derefter bliver 
sværere at fjerne helt. 
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Ved anvendelse af en ny whiteboard, ses det skrevne 
nogen gange som en skygge efter aftørring med 
tavlekluden. Dette sker, fordi der kan forefindes rester 
af den beskyttelsesfilm som nye tavler er forsynet 
med. Dette vil dog forsvinde efterhånden som tavlen 
anvendes.  

Pleje
Rengør med en fugtig klud og en lille mængde mild 
sæbe opløst i vand. Efter endt rengøring aftørres 
overfladen med en ren tør klud. 

Anvend ikke tavlen før den er helt tør. Koncentreret 
opvaskemiddel, sæbe eller lignende må aldrig anven-
des da dette vil ødelægge overfladen.  

Pletter
Er tavlen meget beskidt skal man anvende en tavle-
rensevæske, specielt beregnet til whiteboards. Efter 
endt rengøring, skal den altid tørres efter med vand. 
Lad derefter tavlen tørre ordentligt, inden den bruges 
igen. 

Er du ved en fejl kommet til at skrive med en perma-
nent pen, prøv da at overskrive med en whiteboard-
pen og vente lidt, hvorefter du tørre efter med en 
tavlesvamp. 

Fungerer dette ikke, kan du med stor forsigtighed 
forsøge dig med acetone eller husholdningssprit.  

PLAST
Generelt
Dette materiale er en generel betegnelse for fle-
re polymerer med vidt forskellige egenskaber og 
anvendelsesområder. Derfor er det vigtigt at vælge 
det rigtige produkt hvad angår plastens specifikke 
egenskaber, når det drejer sig om lys- og tempera-
turpåvirkning samt kemikalieresistens.

Pleje
Rengør med en fugtig klud og en lille mængde mild 
sæbe opløst i vand. Efter endt rengøring aftørres 
overfladen med en ren tør klud. 

Pletter
Aftørres med et mildt rengøringsmiddel på en klud. 
Skurepulver, skuresvampe eller andre rengørings-
midler med slibeeffekt og opløsningsmidler må ikke 
anvendes, da disse kan lave ridser i eller beskadige 
overfladen.

Tør altid efter når du har rengjort materialet. Overfla-
der som er blevet afblegede eller misfarvede kan ikke 
repareres. 

TEKSTILER
Generelt
Varme og sollys kan forårsage at farverne falmer og 
endda gøre stoffibrene svagere. Placer derfor aldrig 
tekstilbetrukne møbler nær varmekilder eller i direkte 
sollys.

Forekommer der fnug, kan disse borttages forsigtigt 
med en fnugfjerner.

Pleje
Støvsug og luft ud regelmæssigt. Anvend en blød 
børste og støvsug altid inden rengøring af tekstiler.

Imprægnér gerne stoffet for opnåelse af ekstra be-
skyttelse mod snavs og væde. 

Pletter
Pletter skal behandles hurtigst muligt. Forsøg at suge 
pletten op i stedet for at gnide den væk. 

Herunder følger forskellige metoder alt efter hvilken 
plettype der er tale. 

Fedtpletter: Anvend et anbefalet pletfjerningsmiddel. 
Test det af på et mindre synligt område.

Fedtfrie pletter: Test først med varmt vand (fugtig 
klud eller svamp). Start udefra og arbejd dig ind mod 
midten af pletten.

OBS! At et betræk er vaskbart betyder ikke altid at du 
selv kan vaske det. Hvis der ikke forefindes en vaske-
anvisning på produktet skal den altid renses. 

HAVE- & UDENDØRSMØBLER
Generelt
Levende materialer (typisk træ) hvor harpiks, små 
revner og farveændringer forekommer naturligt. 
Behandl møblerne i henhold til generelle plejean-
visninger, således at de holder sig pæne i lang tid 
fremover. Hvis dette ikke sker, kan et træmøbel des-
værre hurtigt blive nedbrudt af vind og vejr.   

Beskyt møblerne mod sol, fugt, afblegning, rust og 
skimmel, da alle disse ting slider hårdt på dem. Når 
møblerne ikke re i brug, skal de sættes under tag, 
halvtag eller afdækkes med en eller anden form for 
beskyttelse.  

Pleje
Gør rent med mildt rengøringsmiddel (sæbe eller 
opvaskemiddel) og brug en klud eller svamp. 

Skyld efter med vand. Højtryksvask bør aldrig anvendes. 

For møbler fremstillet i aluminium, rotting og plast, 
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rækker det med en regelmæssig rengøring. 

Møbler i fyr skal behandles med det samme og der-
efter mindst to gange i løbet af det første år. Herefter 
skal det ske én gang om året eller alt efter behov. 
Efter endt rengøring skal møblerne tørre i mindst 24 
timer og herefter skal de behandles med den rette 
type træbeskyttelse. Spørg eventuelt i dit lokale 
byggemarked.  

Bejdsede møbler kan efter- og / eller reparations 
bejdses alt efter behov. 

Efterlad ikke glas stående på bordet i direkte sollys. 
De fokuserede solstråler kan nemlig i så fald efterlade 
brændemærker i bordets overflade. Når møblerne 
ikke anvendes bør de vippes, således at eventuelt 
regnvand kan løbe af. Om vinteren er det ekstra vig-
tigt at du gør møblerne rene for derefter at lade dem 
tørre ordentligt. 

Opbevar altid møblerne i velventilerede rum i vin-
tersæsonen og sørg for de er tørre inden de stilles 
ind.

Pletter

Mørke pletter på træmøbler skyldes ofte luftfo-
rurening. I så fald bør møblerne rengøres og behand-
les ofte, således at forureningen ikke har mulighed for 
at trænge ind i træet. 

Harpiks findes naturligt i fyrretræ og kan trænge ud af 
træet ved højere temperaturer. Blød harpiks kan fjer-
nes med terpentin og størknet harpiks kan skrabes 
væk

Skulle træet blive brandskadet så få den udsatte del 
udskiftet af en håndværker, hvis ikke du selv er i stand 
til at gøre det.
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 Vedlikeholdsråd

TRE OG FINÉR
Generelt
Tre er et levende materiale som endrer utseende 
med tiden. Det som påvirker hvor raskt treverket 
endres og blir mørkere er både bruken av materialet 
og lyspåvirkning.

For å unngå at det oppstår lyse flekker og områder bør 
man aldri la noe ligge på samme sted på materialet 
over lengre perioder. Unngå også å bruke spisse gjen-
stander på overflaten da det ikke er ripebestandig.

Væske på treverket må tørkes vekk umiddelbart for å 
unngå eventuelle merker. Varme gjenstander må ikke 
plasseres direkte på materialet, bruk alltid et underlag.

Kraftige temperatursvingninger og luftfuktighet kan 
gi sprekker i treverket.

Vedlikehold
Rengjør materialet med en fuktig klut og litt mild 
såpe. Tørk over med en tørr klut etter rengjøring.

Flekker
Ikke bruk sterkere middel enn såpe ved fjerning av 
flekker. Sterke rengjøringsmidler og andre væsker 
som inneholder alkohol kan ha en negativ virkning 
på overflaten. Unngå også å rengjøre med skures-
vamp da dette kan ripe lakken eller matte ned en 
oljet overflate.

LAMINAT
Generelt
Et veldig motstandsdyktig materiale, men det kan 
være følsomt for vanninntrengning ved kantene. Bruk 
derfor underlag for kopper og glass og annet som 
kan forårsake søl. 

Skulle det oppstå flekker og væskesøl så er det viktig 
å tørke raskt opp. Tørk også tørt etter rengjøring. Vær 
forsiktig med skarpe, harde og varme gjenstander da 
det kan skade overflaten.

Vedlikehold
Rengjør materialet med en fuktig klut og litt mild 
såpe. Tørk over laminaten med en tørr klut etter 
rengjøring.

 

Flekker
Tørk med en klut og mildt såpevann. Ved vanskelige 
flekker kan man bruke aceton. Dette skal brukes med 
forsiktighet og ikke brukes langs kantene.

Skurepulver, stålull eller andre rengjøringsmidler med 
skureeffekt skal ikke brukes.

Tørk alltid overflaten tørr etter eventuell flekkfjerning.

LAKKET MDF
Generelt
Bruk underlag for kopper og glass og annet som kan 
forårsake søl.

Skulle det oppstå flekker og væskesøl så er det viktig 
å tørke raskt opp. Tørk også tørt etter rengjøring. Vær 
forsiktig med skarpe, harde og varme gjenstander da 
det kan skade overflaten.

Unngå å bruke klistremerker, teip og lignende som 
kan rive med seg lakken når det fjernes.

Vedlikehold
Rengjør med en fuktig klut og litt mild såpe. Tørk over 
med en tørr klut etter rengjøring.

Flekker
Tørk med en klut og mildt såpevann. Skurepulver, 
stålull eller andre rengjøringsmidler med skureeffekt 
skal ikke brukes.

Tørk alltid overflaten tørr etter eventuell flekkfjerning.

LINOLEUM
Generelt
Bruk underlag for kopper og glass og annet som kan 
forårsake søl.

Skulle det oppstå flekker og væskesøl så er det viktig 
å tørke raskt opp. Tørk også tørt etter rengjøring. Vær 
forsiktig med skarpe, harde og varme gjenstander da 
det kan skade overflaten.

Vedlikehold
Rengjør overflaten med en såpeløsning utblandet i 
vann, oppvaskmiddel eller PH-nøytralt rengjørings-
middel ved mindre skitne flekker. På vanskelige flek-
ker kan man bruke en hvit nylonklut og gni med lett 
trykk. Tørk over med en tørr klut etter rengjøring.

Vedlikeholdsråd og generelle tips for bord og oppbevaring innen kontor, 
konferanse, spiserom, lager, verksted og garderobe.
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Flekker
Kulepennflekker eller lignende kan fjernes med  
white spirit. Overflaten skal så vaskes med mild  
såpe blandet med vann.

Tørk over med en tørr klut etter rengjøring.

RUSTFRITT
Generelt
Til tross for navnet ”Rustfritt” så kan dette materialet 
korrodere. Passer derfor ikke i miljøer der det er høy 
luftforurensning, syrer eller salt.

I områder nær havet eller forusensende industri kan 
andre materialer være å foretrekke.

Vedlikehold
Brukes dette materialet i utsatte miljøer skal det ren-
gjøres minst hver tredje måned.

Til glansede overflater brukes vinduspussemiddel 
som ikke inneholder klor.

Til børstede overflater bør man bruke såpe og vann. 
Etter rengjøring med såpevann skal det etterpoleres 
med en tørr bomullsklut.

Flekker
Et middel som brukes ved misfarging, uansett glan-
set eller matt overflate, er en pussekrem som ikke 
inneholder slipemiddel. Stålull må aldri brukes på 
denne overflaten.

For vanskelige flekker bør et poleringsmiddel brukes.

Ved rengjøring med kjemikalier er det viktig å etter-
skylle med vann, og så tørke av med en tørr klut.

LAKKERT METALL
Generelt
Et motstandsdyktig materiale, men det kan være 
følsomt for oksidasjon ved riper og skader.  
Eventuelle skader bør behandles for å unngå rust.

Vær ekstra forsiktig med skarpe, harde og varme 
gjenstander da det kan skade overflaten.

Vedlikehold
Rengjør materialet med en fuktig klut og litt mild 
såpe. Tørk over med en tørr klut etter rengjøring.

Flekker
Tørk med en klut og mildt såpevann. Ved vanskelige 
flekker kan man med forsiktighet bruke rødsprit. 

Skurepulver, stålull eller andre rengjøringsmidler med 
skureeffekt skal ikke brukes.

Tørk alltid over med en tørr klut etter rengjøring.

WHITEBOARD
Generelt
En vanlig årsak til at whiteboardtavlen virker skitten 
er at tavlesvampen bør byttes ut. En annen årsak kan 
være at man har brukt en dårlig tusj som etterlater 
smuss og fett. Hendene er også noe som kan avgi 
fett og danne en hinne på tavlen.

Bruk riktige rengjøringsprodukter slik at ikke tavlens 
emalje skades, se vedlikehold. Ved bruk av feil ren-
gjøringsmidler kan det bli vanskelig å holde tavlen ren. 

Når du skriver på tavlen, vent en stund før du tørker 
vekk med svampen. Da unngår du at fargen dras uto-
ver og at det kan bli vanskelig å tørke den helt vekk.

På en ny whiteboardtavle kan det du har skrevet sy-
nes som en skygge etter at det er tørket vekk. Dette 
er fordi det kan finnes rester av beskyttelsesplasten 
som var på. Etter en tids bruk vil dette forsvinne.

Vedlikehold
Rengjør med en fuktig klut. Tørk over med en tørr 
klut etter rengjøring. Oppvaskmiddel, såpe eller lig-
nende rengjøringsmidler skal ikke brukes da det kan 
ødelegge overflaten.

Ikke bruk tavlen før den er helt tørr.

Flekker
Hvis tavlen er veldig skitten bør man bruke et spesial-
tilpasset rengjøringsmiddel for whiteboard. Etter bruk 
av rengjøringsmiddel skal tavlen ettertørkes med 
vann, og bli helt tørr før den tas i bruk igjen. 

Har man skrevet med en permanent tusj kan det 
være et tips å skrive over med en whiteboardpenn, 
vente litt, og prøve å fjerne det med tavlesvampen.

Dersom det ikke fungerer kan man forsiktig bruke litt 
aceton eller white spirit.

PLAST
Generelt
Dette materialet er en samlebetegnelse for flere 
polymerer med ulike egenskaper og brukes på flere 
områder. Nettopp derfor er det viktig  å velge rett 
produkt med hensyn til plastens egenskaper når det 
gjelder lys, temperatur og kjemisk resistens.
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Vedlikehold
Rengjør med en fuktig klut og litt mild såpe.  
Tørk over med en tørr klut etter rengjøring.

Flekker
Tørk med en klut og mildt såpevann. Skurepulver, 
stålull eller andre rengjøringsmidler med skureeffekt 
skal ikke brukes.

Tørk alltid overflaten tørr etter eventuell flekkfjerning. 
Overflater som har blitt bleket eller misfargede lar 
seg ikke reparere.

TEKSTILER
Generelt
Varme og sollys kan gjøre at fargene blekes og  
at stoffets fibre blir svakere. Ikke plasser møbelet  
i direkte sollys eller for nær varmeelementer.

Blir det nupper i stoffet kan disse fjernes forsiktig 
med en nuppefjerner.

Vedlikehold
Støvsug og luft regelmessig. Bruk en myk børste  
på støvsugeren, og støvsug alltid før rengjøring  
av tekstiler.

Impregner gjerne tekstiler for ekstra beskyttelse  
mot smuss og fukt.

Flekker
Flekker skal behandles så raskt som mulig.  
Prøv å sug opp flekken i stedet for å gni den bort.

Ulike flekker krever ulik behandling:

Fettflekker
Bruk anbefalte rengjøringsmidler.  
Test på et mindre synlig sted av tekstilet.

Fettfrie flekker

Bruk varmt vann på en klut eller svamp.  
Bearbeid flekken fra ytterkant og inn mot midten.

Obs! Selv om trekket kan tas av betyr det ikke at  
det er vaskbart. Hvis det ikke er vaskelapp, skal  
stoffet renses.

UTEMØBLER
Generelt
Tremøbler er levende materiale der kvae, små sprek-
ker og fargeforandringer er naturlige fenomen.  Følg 
vedlikeholdsrådene for å beholde møbelet fint, ellers 
kan det fort bli ødelagt.

Beskytt møbelet mot sol, fukt, bleking, rust og mugg da 
dette sliter hardt på materialet. Når møbelet ikke brukes 
bør det stå under tak eller dekkes over med et trekk. 

Vedlikehold
Rengjør med en fuktig klut eller svamp og litt mildt 
rengjøringsmiddel (såpe eller oppvaskmiddel). Skyll 
av med vann. Høytrykkspyler skal aldri brukes.

For møbler i aluminium, rotting og plast holder det 
med regelmessig rengjøring.

Furumøbler skal derimot behandles fra de er nye og 
minst to ganger til i løpet av det første året. Deretter 
skal det rengjøres en gang per år eller ved behov. 
Etter rengjøring skal det tørke i minst 24 timer før det 
behandles med passende trebeskyttelse.

Beisede møbler kan beises på nytt ved behov.

Glass på bordet bør ikke stå i direkte sollys da de 
reflekterte solstrålene kan gi brennmerker på bordets 
overflate.

Når møbelet ikke er i bruk bør det settes på skrå slik 
at eventuelt regnvann kan renne av. I vintersesongen 
er det ekstra viktig å rengjøre og la møbelet tørke 
ordentlig.

Oppbevar  møblene i et godt ventilert rom i vinterse-
songen. Sørg for at de er tørre før de settes bort.

Flekker
Mørke flekker på tremøbler skyldes oftest luftfo-
rurensning. Rengjør og behandle møbelet ofte så 
ikke forurensningen trenger inn i treverket.

Kvae finnes naturlig i furu og kan komme ut av tre-
verket ved høye temperaturer. Myk kvae kan fjernes 
med terpentin og hard kvae kan skrapes av.

Ved brannskade må den skadde delen byttes.
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 Hoito-ohjeet

PUU JA VIILU
Yleistä
Puu on elävä materiaali, jonka ulkonäkö muuttuu 
ajan myötä. Puun tummumiseen ja kypsymiseen va-
ikuttavat sekä mihin sitä materiaalina käytetään että 
siihen osuva valo/auringonvalo.

Älä jätä puupinnalle tavaroita pitkiksi ajoiksi, välttääk-
sesi vaaleiden jälkien ilmestymistä puupintaan. Vältä 
myös terävien esineiden käyttöä puupinnalla, koska 
pinta naarmuuntuu herkästi.

Nesteet on heti pyyhittävä mahdollisten jälkien ja lä-
iskien välttämiseksi. Lämpimiä esineitä ei pidä asettaa 
suoraan pinnalle, vaan käytä aina alustaa.

Voimakkaat lämpötilanvaihtelut ja ilmankosteus 
voivat saada puun halkeilemaan.

Hoito
Puhdista puupinta kostealla rätillä ja pienellä määrällä 
saippuaa. Puhdistuksen jälkeen, kuivaa pinta kuivalla 
rätillä.

Tahrat
Saippuaa vahvempaa ainetta ei saa käyttää tahro-
jen puhdistukseen. Vahvemmat, alkoholia sisältävät 
puhdistusaineet voivat vaikuttaa negatiivisesti puun 
pintaan. Vältä myös puhdistussienen käyttöä, sillä se 
saattaa naarmuttaa lakkausta tai heikentää öljyttyä 
pintaa.

LAMINAATTI
Yleistä
Laminaatti on hyvin kestävä materiaali, mutta vesi 
saattaa läpäistä laminaatin sen reunoilla. Käytä siksi 
alustaa ruukuille, astioille, kupeille ja muille tavaroille, 
joista saattaa läikkyä nesteitä.

Mikäli laminaatille tulee roiskeita tai läikkyy nesteitä 
tulee ne pyyhkiä pois mahdollisimman pian. Kuivaa 
pinta aina puhdistuksen jälkeen. Ole varovainen terä-
vien, kovien ja lämpimien esineiden kanssa, koska ne 
voivat vaurioittaa pintaa.

Hoito
Puhdista laminaattipinta kostealla rätillä ja pienellä 
määrällä saippuaa. Puhdistuksen jälkeen, kuivaa pinta 
kuivalla rätillä.

Tahrat
Pyyhi tahrat pois miedolla puhdistusaineella ja rätillä. 
Vaikeisiin tahroihin voidaan käyttää asetonia. Sitä on 
käytettävä varovasti, eikä sitä saa joutua laminaatti-
pinnan reunoihin.

Hankausainetta ei saa käyttää, eikä pintaa saa hanga-
ta, ettei se naarmuunnu.

Kuivaa pinta aina puhdistuksen jälkeen.

LAKATTU MDF
Yleistä
Käytä alustaa ruukuille, kupeille ja muille tavaroille, 
joista saattaa läikkyä nestettä pinnalle.

Mikäli tahroja tulee tai nestettä läikkyy lakatulle MDF 
pinnalle, puhdista mahdollisimman pian. Kuivaa pinta 
aina puhdistuksen jälkeen. Ole varovainen terävien, 
kovien ja lämpimien esineiden kanssa, koska ne voi-
vat vaurioittaa pintaa.

Vältä myös tahmeiden ja liimapintaisten esineiden 
kuten postimerkkien, teippien ja vastaavien esinei-
den liimautumista pinnalle. Niiden poistaminen 
lakkapinnalta saattaa irrottaa myös lakan.

Hoito
Puhdista laminaattipinta kostealla rätillä ja pienellä 
määrällä saippuaa. Puhdistuksen jälkeen, kuivaa pinta 
kuivalla rätillä.

Tahrat
Pyyhitään pois miedolla puhdistusaineella ja rätillä. 
Hankausjauhetta ei saa käyttää, eikä pintaa saa hang-
ata, ettei pinta naarmuunnu.

Kuivaa pinta aina puhdistuksen jälkeen.

LINOLEUM
Yleisesti
Käytä alustaa ruukuille, kupeille ja muille tavaroille, 
joista saattaa läikkyä nestettä pinnalle.

Kun tahroja tulee tai nestettä läikkyy, puhdista mah-
dollisimman pian. Kuivaa pinta aina puhdistuksen 
jälkeen. Ole varovainen terävien, kovien ja lämpimien 
esineiden kanssa, koska ne voivat vaurioittaa pintaa.

 

Hoito-ohjeet ja yleiset vinkit toimiston, neuvotteluhuoneen, ruokasalin,  
varaston ja pukuhuoneiden pöytien ja säilytyskalusteiden hoitoon.
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Hoito
Puhdista pinta saippuavedellä, tiskiaineella tai 
pH-neutraalilla puhdistusaineella jos materiaali on  
vähän likainen. Mikäli pinnalle tulee vaikeampia 
tahroja, voidaan käyttää valkoista nylonkangasta 
kevyeen hankaamiseen.

Kuivaa pinta puhdistuksen jälkeen kuivalla ja  
pehmeällä rätillä.

Tahrat
Kuulakärkikynien aiheuttamat tahrat tai vastaavat, 
puhdistetaan pesunaftalla. Tämän jälkeen pinta  
on puhdistettava saippuavedellä.

Puhdistuksen jälkeen, kuivaa tämä pinta kuivalla 
rätillä.

RUOSTUMATON TERÄS
Yleistä
Vaikka materiaali on ”ruostumaton”, voi se kuitenkin 
syöpyä. Siksi materiaali ei aina sovi ympäristöihin 
joissa on epäpuhtauksia, happoja tai suolaa.

Meren lähellä tai teollisuusalueilla jokin muu  
materiaali saattaa sopia paremmin.

Hoito
Mikäli materiaali on kuitenkin käytössä meren lähellä 
tai teollisuudessa missä on epäpuhtauksia ja happoja, 
pitää se puhdistaa vähintään kolmen kuukauden 
välein.

Kiiltäviä pintoja puhdistetaan ikkunanpesuaineella 
edellyttäen, että aine ei sisällä klorideja.

Harjattu pinta puhdistetaan saippualla ja vedellä. 
Puhdistuksen jälkeen pinta on kiillotettava kuivalla 
puuvillakankaalla.

Tahrat
Riippumatta siitä onko pinta kiiltävä vai harjattu,  
käytetään siihen kermaista puhdistusainetta, joka  
ei sisällä hiovia aineita. Teräsvillaa, joka hankaa ja 
naarmuttaa, ei saa koskaan käyttää.

Vaikeampiin tiivistettyihin pintoihin, tulee käyttää 
metallinpuhdistusainetta, esim. autosolia.

Kun ruostumatonta terästä puhdistetaan  
kemikaaleilla, pitää pinta aina sen jälkeen huuhdella 
vedellä. Lopuksi pinta on kuivattava kuivalla  
puuvillakankaalla.

LAKATTU METALLI
Yleistä
Lakattu metalli on kestävä materiaali, mutta se  
saattaa silti olla herkkä hapettumiselle ja muulle  
naarmuuntumiselle. Lakan läpäisevät naarmut  
tulee korjausmaalata ruostumisen välttämiseksi.

Ole erityisen varovainen terävien, kovien ja lämpimien 
esineiden kanssa, koska ne saattavat vaurioittaa 
pintaa.

Hoito
Puhdista lakattu metalli kostealla rätillä ja pienellä 
määrällä saippuaa. Puhdistuksen jälkeen, kuivaa pinta 
kuivalla rätillä.

Tahrat
Pyyhitään pois kevyellä puhdistusaineella ja rätillä. 
Vaikeissa tahroissa voi varovasti käyttää punaista  
etanolia. Hankausainetta ei saa käyttää, eikä pintaa 
saa hangata, ettei pinta naarmuunnu tai kulu.

Kuivaa pinta aina puhdistuksen jälkeen.

VALKOTAULU
Yleistä
Valkotaulun likaantumiseen on hyvin usein se, että 
taulupyyhkijän liina on likainen, jolloin se tulisi vaihtaa. 
Toinen selitys likaantumiselle on, että on käytetty 
huonolaatuisempia valkotaulutusseja, jotka ovat 
jättäneet rasvaa ja likaa taulun pintaan. Myös käsistä 
saattaa jäädä likaa ja rasvaa valkotaulun pinnalle.

Käytä oikeita puhdistusaineita (katso hoito), jotta 
taulun pinta ei vaurioidu. Mikäli valkotaulun pinta 
vaurioituu, saattaa se vaikeuttaa myös sen puhdistusta.

Kun kirjoitat tauluun, odota aina hetki ennen kuin 
pyyhit kirjoituksen pois taulunpyyhkijällä. Tämä sen 
takia, että väri saattaa suttaantua ja levittyä mikäli 
se ei ole kuivunut tarpeeksi, jonka jälkeen voi olla 
vaikeaa saada se kokonaan pois.

Uuden valkotaulun käytössä saattaa kirjoitus helposti 
näkyä vielä haaleana varjona pyyhkimisen jälkeen. 
Tämä johtuu siitä, että taulussa saattaa olla jäänteitä 
suojamuovista. Haaleat jäljet katoavat kun valkotaulua 
on hetken käyttänyt.

Hoito
Puhdista valkotaulun pinta kostealla rätillä.  
Puhdistuksen jälkeen, kuivaa pinta kuivalla rätillä.

www.gerdmans.f i

http://www.gerdmans.fi


Älä käytä taulua, ennen kuin se on kokonaan kuiva. 
Tiskiainetta, saippuaa tai vastaavia pesuaineita ei saa 
käyttää, koska ne pilaavat pinnan.

Tahrat
Mikäli valkotaulu on hyvin likainen, on käytettävä val-
otauluihin soveltuvaa puhdistusainetta. Valkotaulun 
puhdistusaineen käytön jälkeen, on taulu pyyhittävä 
vielä vedellä ja annettava kuivua kunnolla ennen kuin 
sitä saa käyttää.

Jos tauluun on vahingossa kirjoitettu permanentti-
tussilla, kokeile kirjoittaa tämän päälle tavallisella 
valkotaulutussilla. Odota hetki ja kokeile pyyhkiä 
taulunpyyhkijällä.

Mikäli tämä ei toimi, käytä asetonia tai T-alkoholia 
erittäin varovasti.

MUOVI
Yleistä
Tämä materiaali on yhteisnimi useille polymeereille, 
joilla on vaihtelevia ominaisuuksia ja joita käytetään 
sen vuoksi erilaisissa ympäristöissä. On tärkeää valita 
oikea tuote huomioiden käyttöpaikan ominaisuu-
det kuten valon, lämpötilan ja kemikaalien vastus-
tuskyvyn.

Hoito
Puhdista muovi kostealla rätillä ja pienellä määrällä 
saippuaa. Puhdistuksen jälkeen, kuivaa pinta kuivalla 
rätillä.

Tahrat
Pyyhitään pois miedolla puhdistusaineella ja rätillä. 
Hankausjauhetta ei saa käyttää, eikä pintaa saa  
hangata, ettei pinta naarmuunnu. Kuivaa pinta  
puhdistuksen jälkeen.

Haalistuneita tai värjääntyneitä pintoja ei voi korjata.

TEKSTIILIT
Yleistä
Lämpö ja auringonvalo voivat aiheuttaa värien 
haalistumista ja jopa heikentää kankaan kuituja. Siksi 
kalustetta ei kuulu sijoittaa lämpöpattereiden lähelle 
tai suoraan auringonvaloon.

Mikäli tekstiiliin ilmestyy nukkaa, voidaan nämä  
varoen poistaa nukkakoneella.

Hoito
Imuroi ja tuuleta säännöllisesti. Käytä pehmeätä  
harjaa ja imuroi aina ennen kuin puhdistat tekstiilin.

Kyllästä mielellään tekstiili, jotta saat ylimääräisen 
suojan lialle ja kosteudelle.

Tahrat
Tahrat pitää käsitellä niin nopeasti kun mahdollista. 
Yritä mieluummin poistaa tahra imeyttämällä kuin 
hieromalla.

Erilaisia tahranpoistomenetelmiä riippuen tahran 
laadusta:

Rasvatahrat: Käytä suositeltua puhdistusainetta  
rasvalle. Kokeile ensin vähemmän näkyvälle alueelle.

Rasvattomat tahrat: Kokeile ensin poistaa tahra  
lämpimällä vedellä (kostea rätti tai sieni). Aloita 
tahran reunoilta ja työstä keskelle.

HUOM! Pestävät päälliset eivät aina tarkoita, että  
voit itse pestä kankaan. Mikäli tuotteessa ei ole  
pesulappua, voi sen kuivapestä.
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